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Fredagen den 7 oktober 

Partisamtalen om ny komrriunledning: 

starkt konstruktiv strävan 
Det är i skrivande stund inte helt klart hur det blir 
med det nya kommunstyret i Lund. Vpks medlemsmöte 
ska i morgon, torsdag, ta ställning till presenterade 
förslag och socialdemokraternas möte dröjer ytter
ligare några dagar. Men vi utgår från att det blir en 
uppgörelse. Samtalen hittills har uppvisat en över
raskande stark strävan att hitta en fungerande lös
ning, säger de vpk-are som deltagit. 

Särskilt stark har denna ger de att det inte behöver bli 
strävan verkat hos Claes Gö- så dyrt för kommunen efter-
ran Jönsson, den som sanno- som man sparar in arvoden 
likt blir ordförande i kom- för nämndordförande. Efter-
munstyrelsen. Det är också som mp tycks acceptera det 
han som har varit drivande i tredje kommunalrådet, trots 
samtalen. s-ordföranden Gun- att de själva inte ville ha pos-
nar Jönsson har varit med ten, är det inte stor mening 
men har haft en biroll i sam- för vpk att hårt hålla fast vid 
manhanget. det kravet. 

Socialdemokratisk enhet 
Det är vpk-aren David Ed
gerton, ny i fullmäktige, som 
gör dessa bedömningar. Han 
har tillsammans med bl a av
gående Kajsa Theander del
tagit i samtalen. 

- Det är inte troligt att 
alla Lunds socialdemokrater 
är lika positiva till vpk och 
mp, eller lika angelägna att 
få en ny kommunledning, sä
ger David. J a, vi vet genom 
olika rapporter att så inte är 
fallet . Men det är också klart 
att Jönsson & Jönsson har en 
stark ställning och kan tala 
för sitt parti. I stort råder det 
enhet bland socialdemokra
terna. 

Kandidatbrist 
- Men de har inte accepterat 
alla vpks krav? 

- Nej, det hade väl varit 
egendomligt. De är inte med 
på att slopa det tredje kom
munalrådet. De säger att det 
ingår i deras uppgörelse med 
borgarna strax före valet, och 
det är förstås ett skenargu
ment. Det handlar väl om att 
de behöver disponera över ett 
antal tunga politiker på heltid 
i. det nya läget. Dessutom sä-

RIKSDAGSHÖRNAN 
I fredags flög så Rolf L Nitson 
till Stockholm och riksdagen. 

Flög? 

- De vill heller inte ge vpk 
alla önskade uppdrag som 
nämndordförande och vice . 

- De går med på antalet 
men inte på våra nämndför
slag. De vill ha de tyngsta 
nämnderna i sin hand. För att 
kunna driva en konsekvent 
politik, säger de, men det 
finns väl andra skäl också. 

- Men mp fick vad de be
gärde, nämligen ordförande
posten i de bägge miljönämn
derna? 

- Mp har åtta mandat men 
vpk fem , det är en skillnad . 
Mp kunde nog ha begärt och 
fått fler topplatser, men dels 
ville de väl markera sitt obe
roende genom att nöja sej 
med de för dem symboliskt 
viktigaste nämnderna, dels er
känner de själva att de har 
brist på kandidater. Flera av 
Je mest erfarna mp-arna i 
Lund absorberas ju för upp
Jrag i och vid riksdagen samt 
i landstinget. 

- Har vpk nog med kandi
~ ater då? 

- Vi får se när det gäller 
att .besätta alla små taxerings
nämnder och andra femper
sonersorgan som s har erbju
dit oss. Men hittills i sökandet 
har det varit lätt att hitta 
folk. 

Vilka fyra får vpk? 
Vilka fyra ordförandeposter 
respektive vice får då vpk? 
Det vet vi kanske i morgon 
kväll, efter medlemsmötet, 
säger David Edgerton. Vi har 
olika alternativ att laborera 
med . S har alltså angett vilka 
platser som de inte vill släppa 
men gått med på att vi väntar 
med att utpeka nämnder. Det 
underlättar förstås vårt arbe
te. Det gäller inte bara att väl
ja ut de poltiskt riktiga nämn
derna. Vi måste också ha folk 
som vill och kan utföra tunga 
uppdrag just där, vi får se till 
könsfördelningen osv. 

- Men inte heller viceord
förandeposterna i miljö- och 
hälsoskydds- respektive park
och naturvårdsnämnderna 
står ju öppna för vpk. S har ju 
J eklarerat att de ska ha vice
posterna där som mp-are sit
ter som ordförande. 

- J a, det är en stötesten, 
den kanske största återståen
de för vår del. Det är nämn
der där vi har utfört ett aktivt 
och uppmärksammat arbete 
och där vi har mycket kvalifi
cerade kandidater. Det finns 
vpk-are som tycker att vi ab
solut ska hålla fast vid kraven 
på presidieplats där.Men det 
förvånar mej om det hela 
skulle stupa på just detta. 

Det politiska innehållet 
Flera vpk-anhängare har blivit 
konfunderade av rapporterna 
i tidningarna och hört av sej. 
De undrar om samtalen verk
ligen bara handlar om makt
poster och förmåner. Borde 
man inte dryfta innehållet i 
politiken? 

- En förutsättning för att 
samtalen har kunnat föras så 
här långt och gett så positiva 
resultat är naturligtvis en ge
mensam insikt hos alla· tre 
partierna att det finns en ge
mensam grund i centrala frå-

gor. Vilka de frågorna är har 
berörts förut här i VB. Dess
u tom har det sagts ett och an
nat ord mellan de tre om den 
nu aktuella budgeten, som ju 
är en viktig grund för de poli
tiska sakbesluten. 

- Och hur går man vidare 
med samarbetet? 

- Främst utanför det 
kommunala. Kom med kreati
va ideer! 

Oklart i 
la11dstinget 
- I landstinget är det högst 
osäkert om det blir någon 
uppgörelse mellan mp och 
s /v pk, säger David Edgerton. 
Han har koll på utvecklingen 
där också: har hittills suttit i 
landstingsgruppen men över
går nu till kommunalpoliti
.,en. 

Mp har som bekant ställt 
höga krav på poster och and
ra favörer för att stötta nå
gondera sidan. 

- Mps landstingsgrupp är 
säkert inte lika homogen och 
har i alla fall inte samma vän
sterkaraktär som fullmäktige
gruppen i Lund, tror David. 
Dessutom är situationen ny 
och besvärlig för dem: de har 
inte suttit i M-landstinget för
ut och hade tydligen inte räk
nat på allvar med att komma 
in. 

V pks förhandlingsposition 
är svagare i landstinget än i 
Lunds kommun. Socialdemo
kraterna är inte lika beroende 
av partiets stöd. Därför kan 
vpk inte räkna med särskilt 
mycket plats i utskott och 
styrelser. En suppleantplats 
i förvaltningsutskottet (lands
tingets "regering") är vad som 
verkar realistiskt. 

- Däremot är förutsätt
ningarna för en "stor grön 
allians" större i landstinget. 
Centern där har svårt att dra 
jämnt med m och fp. 



VB som 
regeringsorgan 
Två ledare har VB hittills 
hunnit publicera efter valet. 
Den senare av dem, författad av 
vpks styrelse, hade den trium
fatoriska rubriken "Lund är 
befriat!" Den uttryckte förstås 
huvudreaktionen bland vpk
arna i Lund: 34 års borgerligt 
styre är slut, vi förutsätter att 
mp tar sin del av ansvaret och 
medverkar till att det blir ett 
lokalt maktskifte som lunda
borna verkligen märker. Den 
förra ledare, tillkommen inom 
redaktionen, kom med ett slags 
varningsord i förväg. Med 
exempel från trafiken, ett ämne 
där både mp, s och vpk ju har 
radikala åsikter och förslag, vi
sades hur starka och förskan
sade de tröghetens krafter är 
som måste övervinnas - san
nolikt alltför starka för att det 
ska ske något som lundaborna 
märker, utöver symbolhand
lingar som bilfria veckan. 

De bägge ledarna speglar 
den dubbelroll som VB har i det 
nya läget (om vi nu lyckas 
klara tidningens överlevnad, se 
förra numret). Rubriken ovan är 
naturligtvis ironisk, i känd 
VB-stil. Vpk (och mp) ingår 
inte i någon regering med ett 
gemensamt program. Om man 
vill ha officiösa presskommen
tarer till den nya lundaledning
ens planer och handlingar får 
man gå till ledarna i Arbetets 
lokala del. Men samtidigt 
tycks det hos de tre partierna 
finnas en gemensam strävan att 
fylla orden om det "brutna ~r
garväldet" med ett positivt 
innehåll. Det kommer rimligen 
att manifesteras i fler gemen
samma ståndpunkter i fullmäk
tige och nämnder. Det kan då 
bli en av VBs roller att stödja 
sådana ställningstaganden med 
underlag och motiveringar. I 
vissa fall kan det bli aktuellt 
att försvara beslut som går 
emot vpks tidigare förslag och 
program, eller som gör pro
gressiva opinioner bland lun
daborna besvikna. 

På ett annat plan kan det 
handla om att inte onödan störa 
samarbetsklimatet mellan de 
tre partierna. Det blir kanske 
inte likgiltigt hur man por
trätterar t ex Gunnar Jönsson 
(s) eller Mike Moon (mp) i ord 
eller bild - ·folk är ju ofta 
känsliga, och framför allt kan 
utomstående vara ovana vid 
VBs speciella stil. 

Men vi talade om en dub
belroll? Ja, visst ska VB i hu
vudsak förbli ett kritiskt or
gan. Den nödvändiga rollen 
kan vi inte vänta oss att Arbe
tet tar på sej. 

Sen är det med små partier 
och tidningar som med små 
teatrar. Den enskilde redaktö
ren eller skribenten kan be-

Nya tider 
Det är spännande dagar i kom
munalpolitiken nu . Telefoner 
går varma, intriger ~pinnes och 
visioner utvecklas. Over vimlet 
hörs moderatemas klagosång
er, och visst, det måste kännas 
in i märgen att behöva överge 
positioner man hållit i 34 år. 
Det ska bli spännade att se hur 
de klarar den svåra opposi
tionsrollen, och vi får väl åter
komma med goda råd senare. 
Men nog finns det drag av dålig 
förlorare hos Gun Hellsvik när 
hon i en och samma insändare 
är upprörd över att Miljöpartiet 
har ihop det med Socialdemo
kraterna och Socialdemokrater
na med Vpk. Man saknar bara 
några indignerade ord över att 
Vpk inte håller sig för gott för 
att ha kontakter med Miljöpar
tiet och cirkeln hade varit slu
ten. 

Avbräck 
I Sydsvenskan tar Jan Mår
tens_son påpassligt upp Len
nartRydes privatekonomi som 
torde få vissa avbräck när 
strömmen av arvoden minskar. 
Ja, posten som ordförande i 
parKeringshusbolaget borde väl 
nu bli ledig. Det är en nyckel
post som inte omfattas av upp
görelsen och jag vill genast 
lansera signaturen Grr som 
kandidat. Jag menar, tänk på 
Zeth Höglund som blev bor
garråd och Karl Kilbom som 
blev Folkets Huschef. 

Samarbetsingenjörer 
Vpk är nominellt svagast i den 
nya trojkan men måste anses ha 
nyckelpositionen. I den nya 
flerdimensionella politiken 
placerar sig nämligen Vpk i 
mittfältet, med engagemang 
och kunskaper både i den röda 
och gröna dimensionen. Vi kan 
tala om produktivkrafternas ut
veckling och social rättvisa 
med socialdemokrater och om 

ekologiska perspektiv och 
fantasifulla lösningar med 
miljöpartister. Det ger oss ett 
ett stort ansvar i det treåriga 
experiment som förestår. Men 
det kommer att fresta på Vpks 
förmåga till oegennytta; det är 
väl känt från rikspolitiska 
sammaronhang att rollen som 
samarbetsingenjör inte alltid är 
så tacksam. 

Politiskt Innehill 
Men allt detta är ju faktiskt bara 
den yttre ramen. Det avgörande 
är om de tre partierna också kan 
åstadkomrna något som lunda
borna uppfattar som positivt 
för stan. Risken är att Miljö
partiet och Vpk sitter där med 
sina framskjutna positioner i 
nämnder och styrelser och 
tvingas presidera över social
demokraternas och moderater
nas samförstånd i sakfrågor. 
Risken finns, och för att det 
skulle bli så talar att det inte 
har skett några stora personella 
förändringar hos socialdemo
kraterna. Men jag tror ändå inte 
det blir så. Det finns en ny 
medvetenhet hos ledande 
socialdemokrater och även om 
höstens uppgörelser kring 
nämnderna inte har något poli
tiskt innehåll ska man inte un
derskatta dynamiken i dem. 
Partierna har kommit på talefot 
och socialdemokraterna borde 
rimligen ha behov av att kom
ma ifrån betongstämpeln. Vec
kobladet kommer att intensiv
bevaka utvecklingen så det är 
lika bra att teckna en treårs
preumeration med en gång. 

Övrigt 
Ja, utanför Lund pågår visst en 
del också. Jag ser att Ulf Lönn
kvist, den gamle kårfifflaren, 
har blivit bostadsminister. 
Hans främsta merit för posten 
torde vara att han har erfarenhet 
av eget boende - i varje fall tror 

MeDonaids mfl 
Lunds Energiverk vill skriva 
av fordringar på 232 000 kr i 
1988 års redovisning.Främst 
gäller det konkurser, 162 000 
kr, i resten av fallen gäller det 
avsaknad av utmätningsbar 
egendom, utvandring, dods
fall eller feldebitering. Som 
många erfarit gör Energiver
ket inte fel, men vill abon-

höva vara ansvarsfull kommu
nalpolitiker på förmiddagen, 
satirisk skribent på efter
middagen och utomparlamenta: 
risk praktiker på kvällen. VI 
får se hur långt · VB och dess 
enskilda medarbetare klarar den 
klyvningen. 

nenten inte betala en feldebi
tering så skrivs den av i stället 
för att rättas. 
Bland listan över företag i 
konkurs finns en del kända 
restauranger. Våra närings
ställen är som bekant ofta ut
satta för konkurser och andra 
mer mystiska transaktioner. 
Det märkliga är att restau
rangernas kunder och andr~ 
som råkar passera lokalen 1 
fråga sällan märker att något 
hänt. Verksamheten drivs 
som innan, låt vara med ny 
ägare som från konkursför
valtaren köpt tillgångarna och 
startat restaurangen igen. I 
vissa fall är det till och med 

.4(. 
jag det är få som har imponerats 
av hans aktiviteteter som ung
domsminister.Jag vet förresten 
ingen annan svensk politiker 
som låter så pompös när han 
uttalar sig för en radioreporter. 

Det finns andra inslag i rege
ringsombildningen som verkar 
tveksamma. Visst är det bra 
med fler kvinnor i rgeringen, 
men varför inte lyfta fram så
dana som har meriterat sig po
litiskt. Berättelserna om snab
ba förfrågningar om regerings
poster liknar lite väl mycket 
den gången när Erlander tyckte 
att det behövde någon ung 
kvinna till regeringen och 
utnämnde Camilla Odhnoff. 
Politik är ett hantverk, man 
behöver lära upp sig först. 

Bort tåga de 
Vpk lär visst komrna in riksda
gens försvarutskott, så varför 
inte ta upp försvarspolitiken 
som debattämne. Den stundande 
regementsdöden jämförs nu 
med 1925 års beslut, där många 
bygderegemente fick stryka 
med. Ja, det är en bra jämförelse 
och givetvis var det ett fram
synt beslut. Försvarslobbyn då 
visade sig i efterhand bestå av 
bönder som ville fortsätta att 
leverera hö och halm. Utan 25 
års nedläggningar hade Sverige 
1940 stått med ett föråldrat för
svar i huvudsak bestående av 
kavalleri och lunkande infan
terister. Nu gavs utrymme för 
en förnyelse. Ibland behövs det 
lite krafttag för att rensa bor
det. Det är bra att passa på och 
lägga ner regemente~ i go.da 
tider, ni har väl sett vilket tju
sigt köpcentrum det blev av A6 
i Jönköping? 

Lucifer 

de gamla ägarna som kommer 
igen genom bulvaner .. 
Ett av de företag det 
gäller är McDonald, svenska. 
Det märks inte så mycket, 
hamburgarna är de samma 
och smakar säkert som 
MeDonaids i Chikago före
skriver. Stället · heter fort
farande MeDonaids (inte Nya 
McDonalds) men det är ett 
helt annat företag utan o
betalda elräkningar som äger 
restaurangen . 
Tyvärr slipper inte vanliga 
dödliga mänskor (sk fysiska 
personer) så lätt undan. De 
kan inte gå i konkurs och slip
pa betala elräkningar på 30 kr. 
Deras skuld skriver Energi
verket av om de upphör att 
vara fysiska personer (avlider), 
emigrerar eller då inte ens 
kronofogden lyckas klämma 



Humanistens 

Universitetet, länsarbetsnämn
den och KV inbjuder till ett 
seminarium på Malmö börshus 
den 18 oktober: "Humanisterna 
- en tillgång för näringsli
vet." Det fotopar som (utan 
bildtext) pryder programfol
derns framsida inbjuder till en 
liten bildanalys. 

Till vänster har vi alltså 
humanistema så som de fram
träder i direktörens eller perso
nalchefens skeptiska föreställ
ning. Vi märker de slarviga fri
syrerna, glasögönen (i tjejens 
fall dessutom av progmodell) 
som antyder förlästhet, hennes 
bylsiga halsduk och dito tröja, 

dem på pengarna. Atervänder 
de till kommunen får de be
tala sina gamla räkningar, an
nars blir det ingen ny ström. 
Energiverket har register. 

Nu undrar naturligtvis den 
uppmärksamme läsaren varför 
inte MeDonaids kan betala 
sina räkningar. Företaget går 

slafsiga utanpåskjorta, lång
byxor, kånk. Hans halsduk är 
ännu yvigare, jackan med dess 
åsiktsmärken har han uppen
barligen sovit i, byxorna är 
säckiga, skorna har fel färg på 
snörena, plastkassen är från 
Servus, dvs konsum. 

Men så är inte dagens 
humanister!, förkunnar univer
sitet, KV och Ams. Vi behöver 
inte kommentera den högra 
bilden närmare utan vill bara 
påpeka dess jämfört med den 
högra behagliga ljus. Inte hel
ler är dagens humanister tek
nikfientliga (som vänsterbil
dens b()kmalar): se Mucen i 

väl bra? Man hugger ner sko
gar i tredje världen för att 
odla hamburgerkor och öpp
nar restauranger överallt dit 
en mänska kan komma. Inte 
har väl en av USAs national
symboler kursat!? Nej, natur
ligtvis inte . MeDonaids i USA 
har inte med McDonald, sven
ska att göra på annat sätt än 

nya 

bakgrunden. 
Sådana humanister är en 

resurs för näringslivet. "Det 
stundande 90-talet har fört med 
sig diskussioner om nya krav 
och behov i företagen. Män
niskan står i centrum. Moti
vation, ansvar, flexibilitet och 
etik är nyckelord för framtiden 
. . . Här spås humanisten en re
nässans", som det står i fol
dern. 

För 1450 kr får man höra ett 
antal personer, med universi
tetsrektor Westling i spetsen, 
utveckla detta ämne. Några av 
dem återkommer sedan i en 
avslutande debatt under ledning 

att de säljer rätten att använ
da namnet, förutsatt att vissa 
krav uppfylls. Det enda den 
som vill sälja hamburgare 
under MeDonaids namn i 
Sverige behöver göra är att 
se till att allt ser ut som .och 
drivs på samma sätt som i 
övriga världen, så att ham
burgerkonsumenten inte kan 

kläder 

av Bo Sigheden (Herbert Sö
derström var kanske upptagen 
med annat). I avgiften ingår 
bl a lunch (vegetariskt alter
nativ finns) och pauskaffe med 
smörgås/kaka (snedstrecket an
tyder att man bara får välja ett 
av alternativen). 

Bilden och foldern kunde ge 
anledning till många uppbragta 
eller satiriska kommentarer, 
men de kan läsarna säkert 
komma på av egen kraft. Själva 
är vi mest nyfikna på hur t ex 
Orvar Löfgren motiverar sin 
medverkan och hur han 
kommer att vara klädd . 

avgöra om han äter sin Big 
Mae i Lagos eller Stavanger 
på annat sätt än att se ut 
genom fönstret. Det kallas 
franchising. Vi får väl när
mast tycka synd om jänkar
na som ställt upp med sitt 
goda rykte som nu missbru
kats av en svensk företagere . 

VBs ekonomiredaktion 
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Frukost för gentlemän: 

V ad är det för fel på 
Billegården? 
Åter handlar v är serie om en 
klassiker bland Lunds kafeer, 
för vad kan väl vara mer tra
ditionellt än ett ställe dit gene
ration efter generation av gym
nasister går för att skvallra, 
läsa läxor, debutröka eller fylla 
krävan med bullar när skol
lunchen är trist? 

Länge har för Katteelevernas 
del den funktionen fyllts av ett 
kafe på Grönegatan. Förr hette 
det präktigt nog Billegården, 
efter kvarteret. I sin nuvarande 
uppenbarelse bär det emellertid 
det exotiska namnet Castanea. 

Namnbytet till trots är det 
ingen större risk att sentimen
tala besökande vuxna, på spa
ning efter sin flydda ungdom, 
skulle bli vilsna. Castanea är 
väsentligen ett gymnasistkafe 
ännu. Så många andra har väl 

heller in!e ärende till Gröne
gatan som känns lite avsides 
trots sitt relativt centrala läge. 
Just gymnasistpubliken och 
gymnasistprägeln försonar den 
icke-rökande gentlemannen 
med allt blossandet: sånt hör 
ungdomens nödvändiga frigö
relse och identitetsuppbyggnad 
till. 

Bortser vi från den oför
ändrade huvudfunktionen finns 
det en materiell grund till det 
nya namnet. Castanea är en re
presentant för den nya kafe
vågen, med unga enteusiaster 
bakom disken, hembakat, 
halvexklusiva tidningar (men 
även Land, som man inte hade 
väntat sej på ett sånt ställe!) 
och skönhetssträvan i inred-
ningen. 

Det är det hembakade och 

Damorkestern 
För de som inte känner till 
det redan så har Lund sedan 
årsskiftet en blåsorkester med 
enbart tjejer. Tills vidare går 
vi under namnet Damorkes
tern och träffas varje söndag 
för att repetera en knapp 
timme. De officiella framträ
dandena har ännu inte hunnit 
bli så många. Vi spelade 8 
mars på Kulturmejeriet och 
lördagen före valet deltog vi 
i ett kvinnaappellmöte på 
Norra Fäladen. En härlig till
ställning med strålande sol 
och stor spelglädje. 

Orkestern består av ett tju
gotal medlemmar och i lör
dags träffades femton av oss 
för en intensiv repetitionsdag 
förlagd till Kommunala mu
sikskolan i Svalöv där Birgit, 
som tagit sig an uppgiften att 
leda oss, har sin dagliga gär
ning. Vi kastade oss raskt in 
i repetitionsarbetet med en 
del gamla arrangemang plus 
två som var nya för dagen . Vi 
saknar en del basinstrument 
och måste anpassa arrange
mangen efter det. För min 
egen del tycker jag det är gan
ska trevligt att den så förkätt
rade bambuskogen, dvs flöj
terna, för en gångs skull gör 
sig hörd. Vi arbetar ·bland 
annat med några Vysotskij
låtar och med en väldigt fin 
vals tillägnad Alexandra Kol-

lontaj och specialskriven för 
vår orkester. Dagen präglades 
av målmedvetet övande varvat 
med kaffepauser då vi disku
terade allt från flyktingpolitik 
till höstens spelningar. När
mast på programmet står en 
spelning i Ängelholm och det 
finns också planer på att sät
ta ihop ett program till ett 
möte den l december med 
bland andra Isolera Sydafrika
kommitten som arrangör och 
Lisbeth Palme som en av ta
larna. 

Under hela dagen i· Svalöv 
gästades vi av Ellen Allan från 
Köpenhamn som gav oss en 
liten teorilektion om kvint
cirkelns hemligheter och visa
..;e några praktiska stämöv
'lingar. Det var överhuvud
taget en mycket givande dag 
och jag tror vi alla kände att 
vi tog ett litet steg framåt bå
de vad gäller spelandet och 
planerna för orkestern. Fram
för allt hade vi väldigt trevligt 
tillsammans och jag tror det 
finns fler än jag som ser fram 
mot repe.titionstillfällena som 
en av veckans höjdpunkter. 

Om du är tjej och tycker 
d et skulle vara roligt att 
spela tillsammans med oss går 
det bra att kontakta Essie 
tfn 12 90 93 eller Kristina 
tfn Il 30 86. 

Catta Jönsson 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

fräscha som bedömaren främst 
fäster sej vid. Ostmackan med 
det mycket goda, färska bröd,et 
och tre sorters grönt ovanpå 
osten förtjänar en femma i be
tyg. Det samma gäller bullen 
med dess höga nötsmak - man 
förlåter i hastigheten att det 
inte finns några wienerbröd. 
Kaffet är klanderfritt. 

19 kronor kostar denna en
semble. För en fattig gymna
sist kan det vara i mesta laget. 
Men vi andra tycker att man 
verkligen får något för peng-
arna. 

Ned med Södra 
Skåningarna! 

Gr 

Just nu hörs en massa verop 
och protester. Ett antal rege
menten ska läggas ner. I Skå
ne berörs främst Hässleholm 
och Kristianstad av nedskär
ningarna. 

Få har uppmärksammat 
att Lund är den store vinna
ren i detta spel, inte bara i 
Skåne utan i hela landet. P7, 
Södra Skåningarna, ska enligt 
förslaget i princip fördubblas 
och utbilda två pansarbriga
der i stället för en. 

Vill vi vcrklig1.~11 ha fler mi
litärer i Lund? 

Gunnar Sandin 

Henry Pettersson 
har nyanställts som ombuds
man från den förste oktober 
hos Hyresgästföreningens lun
daavdelning. Henry kommer 
från en tidigare anställning 
som valombudsman hos SAP i 
Lund. Han har förut varit an
ställd på universitetets sam
hällsvetenskapliga linjekansli. 

POSTTIDNING 

PA FÖREKOMMEN 
ANLEDNING 

Jag fyller år fredagen den 14 ok
tober. Det ger mig anledn ing att 
invitera vänner och bekanta i lä
sekretsen hem till mig den dagen 
på sen eftermiddag och kväll. Lätt 
förtäring utlovas. 

Sten H. 

P. 
Jag kände dig inte. 
du bara fanns där 
med en blick, ett leende. 
... Men plötsligt blev gatorna 
så trista. 

Under sex år har jag saknat 
blicken och leendet, 
undrat var du varit. 
Nu får jag veta .. . 
Nu, när du finns bland änglarna. 

s. 

DAMORKESTERN. Sö 9.10 kl 
17.30 rep på kapellsalen. 
BLASORKESTERN. Sö 9 .10 kl 
18.45 rep på Kapellsalen . Fre 
1 4.1 O se Sten H s not is u n der "An
slaget" . . 
VPK IF. Lö 8.10 kl 15-17 trä
n i ng på Lerbäcksskolan. 
AMNESTY. Ti 11.10 kl 17-19 
öppet hus, Grönegata n 7. 
FÖRE LÄSN INGSI NSTITUTET. 
Ti 11 .10 kl 19. Bo Wiman : Glo
bala förändringar i atmosfären . 
Bibliotekets hörsal. 
SVAMPJOUREN. Må 10.10 kl 
15.30-17. Bota n, växthusen. 

lifi:==.l 
KOMPOLGRUPPEN träffas må 
10.1 O kl 19.30. Kvällens disku
sionsämne: Budget. 

Detta nummer gjordes av Lars 
Nilsson och Gunnar Sandin . 

Kontaktredaktör för nästan num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 

Hemma
Rectangle


